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Nyhedsbrev September 2019 

  Møde i oktober 

Onsdag den 2. oktober kl. 14:00-16:00 
 

Hvad foregår der i arbejdsretten? 
 

DM’s lokaler Akademikerhuset, Åboulevarden 23, 2. sal Aarhus C. 

Tilmelding senest den 25. september på joergen.eie@gmail.com. Ledsager er velkommen. 

 

 

         Program 
Velkomst ved bestyrelsen 

 

Hvad foregår der i arbejdsretten?    
v/ Niels Waage. Cand. Jur. og tidligere dommer i arbejdsretten. 

 

Om arbejdsretten oplyser oplægsholder følgende:  
Arbejdsrettens sager er meget varierende og vedrører alle mulige samfundsmæssige problemstillinger. 

Ofte kan de føres tilbage til bestemte historiske og politiske begivenheder. Arbejdsrettens sager afspejler 

således den samfundsmæssige udvikling, og Arbejdsrettens historie er derfor også en del af 

Danmarkshistorien. Arbejdsrettens sager var indtil for ca. 30 år siden ofte genstand for stor politisk 

interesse, men påkalder i dag kun sjældent den store opmærksomhed fra presse eller politikere.  

 

I foredraget vil Niels Waage bl.a. give sit bud på, hvordan dette hænger sammen. Endvidere vil 

Arbejdsrettens særlige placering i domstolssystemet blive beskrevet.  

 

Men hovedvægten vil blive lagt på en gennemgang af Arbejdsrettens spændende historie fra den som barn 

af det berømte Septemberforlig fra 1899 blev etableret som en selvstændig statslig retsinstans i 1910. 

Gennemgangen omfatter dramatiske perioder med bl.a. voldsomme demonstrationer mod Arbejdsretten - 

og hvor der gentagne gange i Folketinget var stillet forslag om at nedlægge Arbejdsretten – og tiden 

derefter frem til i dag.  

 

Niels Waage (født 1944) var dommer i Østre Landsret 1991-99 og præsident for Retten i Roskilde 1999-

2010. Han var sekretær for Arbejdsretten 1985-92 og næstformand (dommer) i Arbejdsretten 2005-14. I 

2010 og 2012 udgav han to-bindsværket Arbejdsretten gennem 100 år i anledning af Arbejdsrettens 100 

års jubilæum i 2010. 

 
 

Vel mødt – Med venlig hilsen Bestyrelsen for DM-Seniorer Midtjylland 

Evt. yderligere information på 29 71 44 23. 

 

Næste møde i DM-Seniorer Midtjylland er onsdag den 27. november kl. 14:00.  

Enden på tragedie. Foredrag om en ny roman.   
v/. Svend Åge Madsen. Forfatter og dramatiker. 
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